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Lunchtävlingar på tisdag 

På tisdag är det dags för den sista tävlingsdagen innan årets höjdpunkt här på Axevalla med 

uttagningsloppen till StoChampionatet fredag den 15 juli och själva StoChampionatshelgen fredag – söndag 

22-24 juli. Tisdagens lunchtävlingar innehåller åtta lopp som är välfyllda och håller fin sportslig kvalitét. 

Lunchtävlingarna brukar också vara mer välbesökta nu under semestertider och för oss är det också en bra 

möjlighet att säkerställa vissa rutiner inför de stora tävlingarna som kommer. 
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Full fart inför den stora helgen 

Det är i skrivandets stund bara 21 dagar kvar till StoChampionatshelgen drar i gång och 14 dagar till 

uttagningsloppen. För oss som jobbar med det stora arrangemanget så är det såklart fullt ös med alla 

förberedelser. Eftersom vi inte fick ta in någon publik för två år sedan och med kraftiga begränsningar förra 

året är det mycket som ska säkerställas nu när allt äntligen är som vanligt igen. Det är väldigt mycket 

extrapersonal som anlitas för många olika funktioner och det märks att mycket i samhället har legat lite i 

träda under pandemin. Det mesta börjar dock att sätta sig gällande arrangemanget och vi ser oerhört mycket 

fram emot att det åter blir en stor folkfest här på Axevalla. Hela StoChampionatshelgens själ och hjärta är 

just det – en folkfest med människor runt hela banan med travsport i toppklass i centrum. 

Boka platser 
här  
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Uttagningsloppen 

Det är alltid med stor spänning man ser fram emot uttagningsloppen till StoChampionatet som går av stapeln 

fredag den 15 juli. Som vanligt blir det sex uttagningslopp (V64-loppen) där de två första går vidare till 

finalen. De 72 högst seedade av de som anmäls slåss om de 12 platserna i StoChampionatet och de 12 

fyraåriga ston som tjänat mest pengar hittills under 2022 är i tur och ordning: Imhatra Am (Stefan Melander), 

Glamorous Rain (Daniel Redén), Deborah S.H. (Fredrik Persson), LaFerrari Dimanche (Carl-Otto 

Göransson), A Perfect Face (Adrian Kolgjini), Bravo Unita (Jessica Simpsson), Wilda Knight (Claes 

Sjöström), Hard Landing (Stefan Melander), M.T.Rapunzel (Ulf Stenströmer), Japiro Queen (Stefan 

Granlund), Impala Am (Daniel Wäjersten) och Losch Boko (Reijo Liljendahl). För Axevallas del ligger förutom 

Ulf Stenströmers M.T.Rapunzel också David Perssons Donna Summer högt upp på listan. 

 

  



 

 

Axplock V 25-26 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan de 

senaste veckorna. 

Axplock v 24  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/EBPyUKIIXUi9VK7FAJy_6g/a/5Vs8BYDFr0KJNGpuzYXIfQ/0SgOsFIoZUOHWa7FAIj8Ng/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7S6uX2J99kSm667FAL2qgg


 

 

  



Axevalla önskar alla travvänner en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar på Sundbyholm! 

Köp din andel 
här  
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Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

 

FÖLJ OSS 

          

Travbanan är en arena för alla åldrar, men för att spela 

måste du vara minst 18 år. Har spelandet blivit ett problem? 

Ring 020-81 91 00 eller besök stodlinjen.se. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
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